
Oznámení

 Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), obdržel dne 18. září 
2017 oznámení Městské policie Náchod čj. MP1434/U17 o nálezu odstaveného motorového vozidla (značka: 
Ford Focus, barva: stříbrná, VIN: WF0NXXGCDNYC42533, RZ: 3H1 7347) na pozemkové parcele č. 122/4 
v k.ú.  Náchod (ostatní plocha),  jejímž vlastníkem je Česká republika.  Vozidlo je ve špatném technickém 
stavu, unikají z něho provozní kapaliny a jeho setrvání na místě by mohlo ohrozit kvalitu a nezávadnost 
povrchových či  podzemních vod.  Posledním registrovaným vlastníkem vozidla  byl  zjištěn pan  František 
Doležal, nar. 16.1.1973, trvale bytem v Náchodě, Zelená 1955, kde však nebyl zastižen a jeho další místo 
pobytu není známo.

V souladu s ustanovením § 37 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) správní orgán oznamuje, že výše uvedené 
vozidlo bude ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce umístěno na náklady vlastníka na vybrané 
parkoviště.  Pokud  vlastník  po  marném  uplynutí  lhůty  dvou  měsíců  ode  dne  sejmutí  tohoto  oznámení  
nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona, má se za to, že vozidlo je 
autovrak a bude předáno do odpovídajícího zařízení k odstranění.

Informaci  o  místě  vybraného  parkoviště  poskytne  vlastníkovi  vozidla  pracovník  odboru  životního 
prostředí  Ing.  Poul  (tel.  491 405  463)  nebo  pracovnice  odboru  dopravy  a  silničního  hospodářství 
Ing. Konárková (tel.  491 405 197).

Na vědomí:
- Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství - Ing. Konárková
- Městská policie Náchod
- Městský úřad Náchod, kancelář tajemníka (oznámení k vyvěšení)

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/0/0
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Otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Palachova 1303, 547 01  Náchod Obdrží:

(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)
Sp.zn.: KS 10022/2017/ŽP/Pl
Čj.(Če.): MUNAC 64381/2017/ŽP František Doležal,  nar. 16.1.1973
Vyřizuje: Ing. Ondřej Poul Zelená 1955
Tel./mobil: 491 405 463 547 01  Náchod
E-mail: o.poul@mestonachod.cz

Datum: 09.10.2017



Správní orgán žádá Městský úřad Náchod, kancelář tajemníka o zajištění vyvěšení tohoto oznámení 
po dobu 30 dnů  na úřední desce. Datum vyvěšení a sejmutí je nutno vyznačit na oznámení a oznámení 
následně vrátit správnímu orgánu. Oznámení je zpřístupněno na www.mestonachod.cz

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
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